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Els cribatges massius desplegats per 
Salut tranquil·litzen els gavanencs

com furts i robatoris en 
establiments o a persones 
particulars.

Per aquesta raó, durant 
aquestes festes s’ha fet 
tan evident la presència 
de patrulles mixtes o bé 
de qualsevol d’aquests 
dos cossos als carrers 
comercials de la ciutat. 
Amb aquest pla els agents 
mantenen un contacte 
permanent amb ciutadans 
i comerciants, que poden 
requerir la seva presència 

amb objectes personals 
de valor van ser evitar 
portar plegats els diners, 
les claus i la documenta-
ció personal, no perdre 
de vista ni separar-se 
d’aquestes pertinences, 
portar a sobre únicament 
allò que sigui essencial 
i necessari o no ubicar 
en cap cas objectes com 
el moneder o el mòbil a 
bosses o cistells sense 
tanca, col·locant-los, si 
fos possible, a butxaques 

interiors o a bandoleres o 
ronyoneres que pengin de 
la part davantera del cos.

Sobre els caixers au-
tomàtics, font recurrent 
d’incidents, es va recoma-
nar utilitzar-los en horari 
d’obertura d’oficines o, si no 
fos possible, escollir caixers 
interiors, protegint sempre 
les dades personals de la 
vista de desconeguts men-
tre s’opera i fent ús dels 
sistemes d’assistència del 
caixer si fos necessari. 

  

El Departament de Sa-
lut de la Generalitat, en 
mans d’ERC amb Alba 
Vergés al capdavant, va 
implementar a Gavà, en-
tre altres municipis del 
Baix Llobregat, la realit-
zació de cribatges mas-
sius de covid-19 entre els 
membres de la població 
asimptomàtica a partir 
dels 16 anys. 

Aquesta política sani-
tària, que respon a una 
nova estratègia per fre-
nar la pandèmia i intensi-
ficar rastrejos, va trobar 
asil al Casal de la Gent 
Gran del Centre, on des 
del dia 1 de desembre 
la ciutadania tenia dret 
a sotmetre’s a un test 
antigènic ràpid (TAR).

 En total, els cribatges 
duts a terme a l’Àrea 
Metropolitana Sud han 
permès realitzar fins a 
35.048 proves de de-
tecció ràpida, segons va 

explicar la mateixa con-
selleria, en un esforç 
logístic i de recursos que 
s’iniciava dilluns i acaba-
va dissabte i que va en-
globar Sant Boi, Cornellà, 
Sant Feliu de Llobregat, 
el  Prat , els Monjos, 
Vilafranca del Pendès, 
Vilanova i la Geltrú, Sant 
Sadurní d’Anoia, Sant 
Andreu de la Barca, Pa-
llejà, Viladecans i Gavà.  

 Al nostre municipi, no-
més van registrar-se 14 
positius entre els 1720 
tests realitzats, és a dir, 
tan sols un 0’81% dels 
qui es van presentar a la 
convocatòria. La prova 
no precisava cita prèvia 
i el resultat s’obtenia en 
tan sols 15 minuts i podia 
consultar-se oficialment 
al portal La Meva Salut. 
La baixa incidència re-
gistrada va convèncer 
el Departament de Salut 
de finalitzar els tests al 

municipi el divendres 
dia 18. 

Tot i l’eficàcia de la ini-
ciativa de la Generalitat, 
s’ha de recordar que les 
persones que presenta-
ven símptomes compa-
tibles amb la Covid-19 o 
identificades com a con-
tactes estrets d’un cas 
positiu per coronavirus 
van haver de seguir els 
circuits habituals i fer-se 
la presa de mostres als 
CAP o en el punt extern 
que li fos designat. Més 

Les vacunes, una eina eficaç

Marta Jiménez Iborra
Regidora Grup Municipal d’ERC-Gavà

L’Operació Grèvol torna a aportar seguretat als carrers als ciutadans durant la campanya de Nadal 

Rotundament sí, sens dubte. El fet de 
tenir ja diverses versions de vacunes 
aprovades i efectives contra la COVID-
19 ha estat la millor notícia des del mes 
de març, en un any on les bones notícies 
han estat l’excepció. Per 
tant, es pot tenir un cert 
optimisme de cara al 
2021 i pensar que serà 
l’any en què aquest 
malson acabarà. Però el 
fet de tenir la vacuna, per 
si mateix, no és suficient. 
Cal que arribi a la pràctica 
totalitat de la població, i això trigarà 
mesos encara, durant els quals haurem 
de mantenir les mesures de prevenció 
(distància, mascareta, higiene de mans 
i ventilació) i posar tot de la nostra part 

per evitar rebrots. I sobretot, no val a 
inhibir-se i rebutjar l’opció de la vacuna 
quan ens toqui el torn de rebre-la. Que 
tot medicament té un risc és una veritat 
ja àmpliament coneguda (una simple 

aspirina en té!), però no 
ens podem permetre el 
luxe, ni individualment 
ni col·lectivament, de no 
vacunar-nos, excepte 
aquelles persones que 
tinguin algun risc concret 
que ho desaconselli. La 
resta, si volem realment 

superar aquesta crisi, ens ho hauríem 
de prendre com el nostre granet 
de sorra per ajudar a recuperar la 
normalitat de les nostres vides i salvar-
ne d’altres. 

enllà de la tranquil·litat 
que dona al ciutadà o ciu-
tadana saber que no és 
portador del virus, s’ha 
d’elogiar la proactivitat i 
conveniència amb què el 
Departament ha disposat 

els recursos necessa-
ris per dur a terme els 
rastrejos en un context 
pròxim a les festes, a 
passar temps en família 
i, sobretot, en què els 
refredats i les grips són 

comuns i po-
den provocar 
preocupaci-
ons excessi-
ves i mesu-
res desagra-
dables com 
aïllar-se per 
prevenció o 
l imitar en-
cara més el 
contacte.

 Tot i el bon 

funcionament d’aquesta 
acció política i les dades 
positives que ha apor-
tat, la situació encara 
es troba lluny de resol-
dre’s. S’ha de demanar 
a la ciutadania que no es 
descuidi i que segueixi 
extremant la precaució, 
evitant contactes sen-
se mascareta, reunions 
multitudinàries i espais 
tancats i que continuï 
respectant les mesures 
imposades, ja que les 
xifres s’han extret d’una 
mostra que, ni de lluny, 
representa el gruix total 
de la població gavanenca.  

Els tests antigènics ràpids facilitats pel Departament 
només van detectar 14 positius a Gavà

Els resultats donats per Salut van evidenciar que la 
vigència vírica al municipi era escassa

La Policia Municipal jun-
tament amb els Mossos 
d’Esquadra van arrencar a 
finals de desembre el Pro-
grama Operatiu Estacional 
Grèvol amb ocasió de la 
proximitat de les Festes 
de Nadal. 

Aquest pla, que és exten-
siu a tot Catalunya, busca 
intensificar la presència 
policial i de cossos de se-
guretat en els principals 
eixos i zones comercials 
per prevenir delictes tals 

davant qualsevol incident 
o sospita. 

Alguns dels consells 

que les autoritats van 
oferir en vista d’aquestes 
dates quant a passejar 



les restriccions que es va-
gin aplicant al llarg de l’any. 
Esperem poder col·laborar 
en aquesta posada en esce-
na, ajudar en la direcció i en 
l’adaptació a la companyia 
de teatre que la representi 
i, en el cas que fos possi-
ble, ens agradaria també 
exercir d’intèrprets i poder 
representar les nostres 
paraules sobre l’escenari. 
Totes dues estudieu i feu 
altres activitats. Vau poder 
treure temps fàcilment per 
poder fer l’obra? 
Sempre es troba temps per 
fer allò que t’apassiona, en 
el nostre cas és la cultura i 
el teatre en particular. Vam 
dedicar dissabtes sencers 
a escriure i reescriure. Fins 
i tot, va arribar a un punt 
que no sabíem quantes 

La feina del grup municipal Gent i entitats:                              L’entrevista del mes Crònica local

El Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya 
(TSCJ) ha declarat nul de 
ple dret el PDU dels Àm-
bits d’Activitat Econòmica 
del Delta del Llobregat. 
El Pla Director Urbanístic 
(PDU), aprovat el 12 de 
gener de 2016 pel De-
partament de Territori i 
Sostenibilitat de la Gene-
ralitat de Catalunya, tenia 
prevista la construcció 
d’infraestructures d’usos 
industrials i d’oficines en 
sis àrees diferents dels 
municipis de Gavà, Vilade-
cans i Sant Boi de Llobre-

L’Alícia Carmona Nevado 
(Gavà, 2000) i la Núria 
Orellana Ortega (Sant Boi, 
2001) són les guanyadores 
de la tercera edició del cer-
tamen Paraules en escena, 
un concurs d’escriptura 
dramàtica de la ciutat de 
Gavà. Ilse, la creació guan-
yadora, és una versió del 
personatge d’Ilse de la 
coneguda obra El desper-
tar de la primavera.
 
D’on va sorgir la idea de 
presentar-vos a Paraules 
en escena?
La idea de presentar-nos al 
concurs va sorgir de la ne-
cessitat d’obtenir recursos. 
No és gens fàcil tirar un 
projecte endavant per petit 
que sigui i menys tal com 
està el panorama cultural.

El despertar de la primavera 
és una obra transgressora. 
Quines dificultats heu tin-
gut en fer la vostra versió 
del personatge d’Ilse?
Potser la dificultat més 
gran va ser decidir què 
volíem explicar exactament 
en els quinze minuts que 
dura l’obra. El microteatre 
com a format és molt con-
cís i directe i necessitàvem 
que el missatge també ho 
fos. Vam fer molt treball 
de síntesi i vam haver de 
guardar moltes idees per 
projectes posteriors. 

Dels més joves de l’obra, 
Ilse no és pas el personatge 
principal. Què en penseu?
L’Ilse és sens dubte un 
personatge essencial en 
l’obra. És l’antagonista de 
la Martha i no només això, 
també és un dels recursos 
que utilitza Wedekin per 
anunciar moments tràgics 
de l’obra a conseqüència 
del sistema i la societat del 
moment. De fet, la mateixa 
Ilse és víctima d’aquest sis-
tema injust i absolutament 
autoritari. 

La versió musical l’han fet 
dues vegades a Barcelona. 
Creieu que l’Ilse hauria de 
tenir més protagonisme?
Precisament aquest va ser 
el motor que ens va empèn-
yer a dedicar-li una obra 
només a ella. L’Ilse pot-
ser és el personatge més 
enigmàtic d’El despertar 
de la primavera i totes dues 
vam connectar-hi ràpida-
ment, de seguida vam sen-
tir la necessitat de portar 
més enllà la seva història.
Pel que fa al premi, a part 
d’una aportació econòmica 
també es representarà 
Ilse; quan tindrem la data 
d’estrena?
Tot apunta que serà durant 
aquest 2021, però mentre 
la gran protagonista sigui 
la Covid-19 tot dependrà de 

  

Els ERTO, una situació inadmissible més
La pandèmia continua i les mesures 

sanitàries han tingut un gran impacte 
sobre l’activitat econòmica i l’ocupació. 
El govern espanyol ha admès el col·lapse 
del SEPE, desbordat, però no 
s’hi han posat solucions. 

Les anteriors retallades 
de la dreta també són 
culpables de la situació 
actual. 

Per a molts treballadors 
és com tornar al segle 
XIX, on els treballadors es 
quedaven sense feina, ni 
cobraven cap indemnització ni cobraven 
cap mena de subsidi d’atur quan una 
empresa tancava. És inadmissible. 
Cal recordar que tot i que el govern 

més progressista de la història és qui té 
competències i recursos,  ni proposa cap 
solució ni accepta la col·laboració d’altres 
administracions. 

La Generalitat ha fet la seva 
feina, tramitant els ERTO de 
forma diligent i puntual, i ha 
ofert suport logístic, tècnic i 
humà. No ens han respost. 
Però malgrat no tenir-ne la 
competència i amb molts 
menys recursos, el SOC ha 
atès les reclamacions. 

Un coll d’ampolla de difícil 
solució i un silenci massa gran per milers 
de persones afectades. Vindiquem la 
feina feta pel SOC amb els pocs recursos 
disponibles.  

Albert Massana i Gràcia
Portaveu d’Esquerra Republicana de Gavà

ERC-Gavà demana un nou carril bici al 
carrer de Fortià Casanovas

Cada cop són més les 
persones que han incorpo-
rat l’ús de la bicicleta com 
a mitjà de transport soste-
nible i útil per a desplaçar-
se a l’interior de la ciutat. 

Això passa per trobar 
acompanyament i suport 
vial i urbanístic a les seves 
necessitats. 

El carril bici que va de la 
platja de Gavà al nucli urbà 
s’acaba a la carretera San-

ta Creu de Calafell i, com 
a conseqüència, molts 
ciclistes han de pujar pel 
carrer Fortià Casanovas 
cosa que pot provocar 
molèsties, retencions o, 
fins i tot, accidents. 

És per això que ERC va 
demanar al ple de de-
sembre prolongar el carril 
bici de la platja a través 
d’aquest carrer, amb un 
carril habilitat i separat del 

Els ERTO han esdevingut la 
principal eina del govern es-
tatal per combatre l’impacte 
econòmic de la Covid-19. 
Amb tot, les gestions de 
les prestacions, subsidis 
i ajudes gestionades pel 
SEPE han estat, en moltes 
ocasions, ineficients; amb 
ciutadans que encara avui 
no han cobrat, que ho han 
fet irregularment o que, fins 
i tot, ho han fet algun cop per 
partida doble.

ERC proposa una millora urgent en la gestió de 
les prestacions, subsidis i cobraments dels ERTO

La ineficàcia del SEPE es po-
dria compensar traspassant 
les seves funcions al territo-
ri català al SOC, suggeriment 
que no ha estat acceptat

Davant d’això, ERC-Gavà ha 
portat al Ple una declaració 
política, aprovada per majo-
ria (Podemos es va abstenir), 
demanant millorar la gestió 
de les prestacions i subsidis 
que gestiona el SEPE (amb 
la contractació de personal i 
reversió de retallades), millo-
rar la coordinació amb el SOC, 
per tal d’oferir una política 
d’ocupació integral, i que es 
paguin les prestacions enda-
rrerides. La Generalitat, per 
la seva banda, reclama insis-
tentment el traspàs de com-
petències de gestió d’aquests 
expedients, de forma que els 
tràmits siguin més propers i 
ràpids. 

La sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Ca-
talunya suposa un nou re-
vès per als especuladors

gat, algunes usades com 
a terrenys agrícoles com 
els Joncs i la Marinada de 
Gavà. Des de la plataforma 
Salvem el Calamot-Aturem 
el Pla de Ponent de Gavà 
s’han mostrat satisfets 
amb la sentència. Tot i això, 
reclamen de manera im-
mediata una moratòria ur-
banística a tota la comarca. 
Jaume Grau, coordinador 
de Les Agulles-Ecologistes 
i membre de Salvem el Ca-
lamot, assegura que aques-
ta sentència demostra que 
el Departament de Política 
Territorial de la Generali-
tat no està fent les coses 
com caldria segons la llei.

Ja fa un temps que els 
gavanencs i gavanen-
ques han d’esperar el 
seu torn de ser atesos a 
fora dels CAP sense cap 
mena de protecció i en un 
context sanitari que vol 
evitar la saturació dels 
centres mèdics i la con-
centració de pacients en 
espais tancats, per evitar 
la transmissió del virus. 

No obstant això, aquesta 
mesura és especialment  
delicada en èpoques de 
fred o calor intensa, de con-
dicions climatològiques 
adverses o per a perso-
nes que necessiten seure. 

És per això que des del 

grup municipal es consi-
dera necessària la instal-
lació de carpes o qual-
sevol altre element de 
protecció a l’exterior dels 
CAP que faciliti i faci més 
còmoda l’espera dels ciu-
tadans i ciutadanes abans 
de ser atesos a l’interior 
dels equipaments, i va de-
manar al ple de desembre 
que l’ajuntament hi posés 
els mitjans. El govern lo-
cal es va limitar a recor-
dar que havien cedit equi-
paments municipals per a 
vacunacions i cribatges i 
no va voler parlar sobre la 
proposta d’ERC. Com sem-
pre, tirant pilotes fora.

Sentències desfavorables per al projecte 
urbanístic PDU Delta i per al Pla de can Sellarès

Un dels punts negres 
viaris de Gavà és l’avin-
guda de Joan Carles I. De 
fet hi ha hagut nombrosos 
incidents en aquest carrer 
i, fins i tot, alguns de mor-
tals, cosa que preocupa el 
grup municipal. 

El fet que la via sigui 
llarga i totalment recta 
inspira en els conductors 
una falsa sensació de se-
guretat que provoca que 
circulin per aquest carrer 
a més velocitat d’aquella 
permesa o recomanada.

versions havíem fet de 
cada escena. Hem gaudit 
molt de tot el procés de 
creació, dels moments de 
dubte i de preguntar-nos i 
repreguntar-nos si allò que 
estàvem escrivint complia 
les expectatives.
Quins projectes teniu en 
aquest camp cultural? 
És important plantejar fites 
a curt termini i de moment 
la idea és començar a des-
pertar amb Ilse. Més enda-
vant ja es veurà, nosaltres 
treballem dia a dia i en 
paral·lel amb les nostres 
formacions. Tant de bo a 
partir d’aquí neixin molts 
altres projectes.
Creieu que el jovent hauria 
d’implicar-se més en la cul-
tura i participar més en cer-
tàmens d’aquesta mena? 
El problema que tenim el 
jovent no és la manca de 
ganes de fer coses, sinó la 
falta de recursos i informa-
ció per poder-les dur a ter-
me. Els joves tenim moltes 
coses a dir i la cultura és el 
gran mitjà a través del qual 
aquesta necessitat es pot 
canalitzar, però sense una 
aposta ferma per la cultura 
emprendre aquest camí és 
tota una odissea. Creiem 
que el problema no neix 
de la falta d’implicació del 
jovent en la cultura sinó del 
fet que la cultura no esdevé 
encara una prioritat dins de 
la nostra societat.
Què li diríeu a un jove per ani-
mar-lo a seguir les vostres 
passes o d’altres similars? 
Que es guiï pel seu instint 
i que es deixi aconsellar 
fins a cert punt, és a dir, 
que les opinions dels altres 
no condicionin a la crea-
ció pròpia i personal. Que 
confiï en les decisions que 
pren, tot i que també està 
permès dubtar. I, sobretot, 
mai conformar-se amb el 
primer esborrany: les idees 
han de reposar i veure’s 
des de la distància!
Per acabar, quin missatge 
us agradaria traslladar als 
lectors de L’Eramprunyà?
Al país li cal una aposta 
més contundent per la 
cultura, no només a esca-
la econòmica sinó també 
en l’àmbit social. Sovint, 
al jovent se’ns critica i 
se’ns culpabilitza per viure 
aliens al mon, però real-
ment creiem que tenim 
una visió diferent d’aquesta 
realitat. En projectes com 
aquest es demostra que 
aquesta visió és un motor 
de creació i no un destorb 
en aquesta societat «adul-
ta» en què vivim.

El Grup Municipal proposa millorar la seguretat a l’avinguda Joan Carles I
  

Proposta per instal·lar carpes pro-
tectores a l’exterior dels CAP

Alícia i Núria: «La cultura no esdevé encara una prio-
ritat dins de la nostra societat i això és un problema»

Una segona oportunitat per al medi ambient
Les sentències que han anul·lat l’actual 

PDU Delta i el Pla de can Sellarès posen de 
manifest el model caduc en què es basaven 
aquests plans. Tornar a caure 
en el mon de l’especulació 
i del totxo fa evident una 
vegada més que no s’han 
après les lliçons que ens va 
ensenyar la crisi del 2008.

Cada cop estem apreciant 
més el nostre entorn. Estem 
saturats d’habitatges que 
tenen difícil sortida al mercat 
immobiliari, falta feina i els 
bancs cada vegada son més exigents. La 
fórmula d’abans no es pot aplicar ara, és 
contrària al model d’ecologia i sostenibilitat 
que es vol implantar al territori. Al nostre 
municipi tenim dos clars exemples: el 

Miquel Roselló Lasheras
Regidor d’ERC-Gavà i president del col·lectiu La Mata del Jonc

Sector dels Joncs, un connector biològic de 
gran valor mediambiental i que es troba en 
una zona amb un alt perill d’inundabilitat, i 
el Pla de Ponent, enclavat al mig de boscos 

i terres de conreu bàsiques 
per la nostra pagesia, i que 
ara ens volen vendre com una 
oportunitat  per solucionar el 
problema d’habitatge entre 
els joves però que respon 
en realitat a un desig de 
creixement urbanístic sense 
mesura.

Posem seny al toc d’atenció 
que ens han donat, fem consultes ciutadanes, 
obrim els ulls a l’actual situació que estem 
patint, replantegem el que volem i siguem 
conscients que ens hi juguem massa. 

«Un mai s’ha de confor-
mar amb el primer es-
borrany: les idees han 
de reposar i veure’s 
des de la distància!»

«Al país li cal una apos-
ta més contundent per 
la cultura, no només a 
escala econòmica sinó 
també en l’àmbit social»

«No és gens fàcil tirar 
un projecte edavant per 
petit que sigui i menys 
tal com està el panora-
ma cultural»

«El problema que tenim 
el jovent no és la manca 
de ganes de fer coses, 
sinó la falta de recur-
sos per poder fer-les»

Alícia Carmona Nevado

A més, els dos sentits de 
la circulació estan sepa-
rats per una mitgera amb 
vegetació decorativa que 
redueix el rang de visió 
tant dels conductors com 
dels vianants. 

Tots aquests factors 
units a la gran afluència 
de circulació d’aquesta 
via, ja que connecta amb 
camins d’interès com el de 
Begues, el de la Sentiu o la 
carretera que porta al cen-
tre comercial Barnasud, la 
converteixen en perillosa.

Per aquesta raó, des 
d’ERC-Gavà s’exigeixen 
millores en la seguretat 

d’aquesta avinguda, amb 
la instal·lació d’eines com 
radars que vetllin pel 
compliment dels límits 
de velocitat i de “passos 
de vianants smart”, que 
detecten la proximitat 
dels vianants i ence-
nen senyals lumínics i 
verticals per alertar els 
conductors amb temps 
suficient per frenar. El 
govern local va anunciar 
la propera col·locació de 
radars a l’avinguda (i a 
altres llocs de Gavà), però 
va descartar implantar 
els passos de vianants 
intel·ligents. 

trànsit per poder millorar 
la convivència i segure-
tat de ciclistes, vianants 
i conductors. El govern 
local va contestar que té 

previst integrar aquest 
carrer a la xarxa ciclable 
local, però sense crear 
cap carril bici segregat en 
aquesta via, 

La millora del pas dels autobusos 
a les Colomeres, una prioritat

El carrer de les Colome-
res sempre ha estat pro-
blemàtic per als autobusos 
per l’estretor del seu espai 
central, tornant-se espe-
cialment complicat quan 
s’hi aparquen vehicles de 
mides superiors a un tu-
risme, com ara furgonetes, 
o impracticable quan hi 
ha cotxes en doble filera.

Per altra banda, en arri-
bar al carrer de Sant Pere, 
l’ocupació de la vorera de 
la banda mar complica 
enormement el gir que els 
autobusos han d’efectuar 
per seguir el seu trajecte, 
cosa que deriva en retards 
i afectacions del servei.

Per aquesta raó, des 
d’ERC-Gavà s’ha instat 

l’Ajuntament a vigilar de 
forma rutinària els cotxes 
en doble filera als carrers 
de les Colomeres i de Sant 
Pere i a sancionar-los, i a 
fer modificacions de les 
voreres i dels aparca-
ments  a la cruïlla per per-
metre la seguretat de ve-
hicles amples i d’efectuar 
sense gaires obstacles el  
gir al carrer de Sant Pere.

El govern local va con-
testar que era impossible 
modificar les voreres i que 
s’estaven estudiant alter-
natives per millorar el pas 
dels autobusos i el gir al 
carrer de Sant Pere, com 
ara suprimir la parada de 
la cruïlla amb la plaça de 
Balmes.  

Núria Orellana Ortega



Ciutat activa

L’espai del ninotaire   Per Josep Bel

Crònica esportiva  
Gavà acollirà el rocòdrom més gran 
d’Espanya a finals del 2021

 El centre especialit-
zat en escalada Sharma 
Climbing ha decidit situar 
a Gavà el seu nou projec-
te: el rocòdrom més gran 
d’Espanya. Un espai de 
5.000 metres quadrats 
destinats a l’escalada per 
a tots els nivells i edats. 

L’empresa té com a 
objectiu obrir les noves 
instal·lacions al setem-
bre o octubre d’aquest 
any 2021, després que la 
pandèmia ja els hagi obli-
gat a endarrerir aquesta 
data. El rocòdrom, espai 
en el qual ja s’ha invertit 

més de 3 milions d’euros, 
està pensat per a un pú-
blic ampli. De fet, en les 
seves instal·lacions tam-
bé hi haurà un espai de 
fitness o altres zones per 
a dur a terme activitats 
extracurriculars com, 
fins i tot, celebracions 
personals. 

U n a  o p o r t u n i t a t 
d’apropar als gavanencs 
aquesta disciplina es-
portiva ja declarada es-
port olímpic i de seguir 
implementant l’oferta 
esportiva, lúdica i d’oci 
al municipi. 

Miquel Domènech,
segon a la Sansi 
del Masnou

El gavanenc Miquel 
Domènech, vigent cam-
pió de Catalunya dels 
1.500, va aconseguir 
el 26 de desembre la 
segona posició a la San 
Silvestre, amb 5 km re-
correguts en un temps 
de 14 minuts i 38 se-
gons, a la 41ª edició de 
la competició celebrada 
al Masnou.

La prova es va adaptar 
a la pandèmia amb la 
corresponent presa de 
temperatura i espai entre 
els corredors, que van 
sortir com si es tractés 
d’una graella de motos, 
en fileres de 4 corredors 
i en intervals de 5 segons 
entre cada filera.

Mentiras que 
dan magia, de 
Javier Garrido

L’escriptor gavanenc 
Javier Garrido va publi-
car la seva primera novel-
la, Mentiras que dan magia 
el 9 de novembre. 

El llibre, dividit entre la 
intriga i el romanticisme, 
tracta d’una noia fugida 
que es troba amb una 
anciana que té una capa-
citat força especial: pot 
veure les coses que ningú 
pot sentir. L’autor feia un 
any que donava voltes a 
aquesta història fins que 
va decidir plasmar-la al 
paper.

Menú degustació, una exposició 
que relaciona art i gastronomia

La sala d’exposicions 
de la Biblioteca Josep 
Soler Vidal acull fins al 
proper 31 de gener Menú 
degustació, una exposició 
de la Fundació Hervás 
Amezcua. Un total de 
31 artistes han relaci-
onat l’art i la gastrono-
mia a partir de versions 
d’obres ja existents  d’al-
tres pintors, escultors i 
escriptors lligades amb 
el món culinari. 

El visitant pot gaudir 
de diferents tècniques 
artístiques com l’oli, 
l’aquarel·la o el carbó.

A més, també es poden 
veure diverses aportaci-
ons d’escultures i poe-
mes de diferents autors, 
entre ells el novel·lista, 
assagista, traductor i 
guanyador del premi 
Nadal José C. Vales. L’ex-
posició estava prevista 
inaugurar-la a l’estiu, 
durant la Festa Major de 
Sant Pere al Museu de 
Gavà, però es va haver 
de posposar a causa de 
la pandèmia. 

Tot i que aquest espai 
és més petit, ha estat tot 
un èxit.

Jordi García, conegut 
a les xarxes com a Jordi 
Culé acaba de publicar 
Una ment blaugrana, un 
llibre que parla sobre la 
seva experiència amb 
l’esquizofrènia. 

L’autor va estar en trac-
tament per aquesta ma-
laltia fins als trenta anys i 
es va llançar a l’aventura 
que ha suposat aquest 
llibre amb l’objectiu de 
demostrar que tot es pot 
superar al costat d’un 
bon psiquiatre, portant 
una bona medicació i fent 
bondat.

Unes festes de Nadal ben diferents, però envoltats d’activitats, entreteniment i cultura
Tot i que ha estat un 

Nadal ben diferent ar-
ran de la pandèmia, 
tant els més petits com 
els més grans han po-
gut gaudir de diverses 
activitats a la ciutat. El 
passat diumenge, dia 
20 de desembre, l’Espai 
Maragall va acollir Els 
Pastorets Dansen, un 
espectacle familiar on 
dansa i teatre s’unei-
xen a ritme nadalenc. 
L’obra, que tracta so-
bre les aventures d’un 
parell de nois del segle 
XXI que es veuen atra-
pats en una època que 

no és la seva, va ser 
organitzada per l’Es-
bart Brugués de Gavà 
i la música en directe 
a càrrec de l’aula de 
música Soler. L’esde-
veniment va comptar 
amb tota la normativa 
de seguretat neces-
sària. 

Per altra banda, 
els gavanencs més 
menuts han pogut 
gaudir  com cada any 
de la visita dels Reis 
Mags. Des del dia 2 de 
gener fins al dia 4 es 
van desplegar unes 
bústies màgiques

El gavanenc Jordi García publica el llibre 
Una ment blaugrana

García, que ja fa 24 
anys que està estable, 
ha volgut fer referència 
a la pel·lícula Una ment 
meravellosa i al món del 
Barça a través del títol. 

L’equip de futbol té 
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per diferents barris de Gavà. L’únic requisit per poder-hi accedir 
era demanar hora 
prèvia per internet, 
de la resta de la fei-
na ja es van ocupar 
e ls  patges  re ia ls . 

El més diferent, però, 
ha estat la Cavalcada 
que, com tot, ha hagut 
d’adaptar-se a la si-
tuació actual. Melcior, 
Gaspar i Baltasar es 
van voler assegurar 
que tots els nens i 
nenes els poguessin 
veure i, no només es 
van recórrer la gran 
majoria dels carrers 
de la ciutat, sinó que 

també ho van emetre en 
directe pel canal de Yo-
uTube de l’Ajuntament. 

Tot i les mesures de 
seguretat i la falta de 
reunions per aquestes 

festes, diferents ac-
tivitats van permetre 
a nens i adults poder 
gaudir d’un Nadal di-
ferent però rodejats 
de cultura.

molta importància en 
la seva vida i, de fet, 
com ha anunciat a El 
Bruguers, es presenta 
com a vicepresident en 
les pròximes eleccions 
al Barça.


